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Winterklaar maken van uw motor en schip
U kunt ons opdracht geven voor het winterklaar maken van uw motor en schip.
Het winterklaar maken van uw kostbare bezit is specialistisch werk waarin wij al
tientallen jaren ervaring hebben.
Tarieven winterklaar maken 2019/2020
1. Motor winterklaar
:
- 1 en 2 cilinder(s)
€ 110,00
- 3 en 4 cilinders
€ 155,00
- 5 of meer cilinders
€ 160,00
(exclusief materialen)
Werkzaamheden bestaan uit vorstvrij maken van de motor inclusief controle
intern koelsysteem en olie verversen met nieuw filter.
2. Motor onderhoudsbeurt : prijs volgens nacalculatie
Werkzaamheden bestaan uit vervangen brandstoffilters, impeller vervangen, Vsnaren controleren/vervangen, kleppen stellen, Olie controleren/ verversen
keerkoppeling/saildrive
3. Schip winterklaar
: prijs volgens nacalculatie
Werkzaamheden bestaan uit drinkwatersysteem vorstvrij maken, toilet(ten)
vorstvrij maken, afsluiters vorstvrij maken, andere vorstgevoelige installaties
vorstvrij maken
4. Schip omvaren
:
€ 80,00
Uw schip wordt door ervaren mensen opgehaald uit de box en op tijd naar de
kraan gevaren om uitgekraand te worden. Het is dan niet meer noodzakelijk dat
u zelf aanwezig bent.
Als u van onze diensten gebruik maakt dan hebben wij een paar verzoeken:
- Een volledig ingevuld opdracht formulier indienen.
- Als het schip op de wal overwintert, min. 1 uur voordat het schip wordt
uitgekraand met een warme motor voor de wal aanwezig zijn.
- Zaterdag laatste afspraak om 12.00 uur
- Als u uw schip als “flexboot” heeft opgegeven bij de haven, vermeld dat
dan aub zeer duidelijk, zodat wij hiermede rekening kunnen houden.
Gaarne opgaaf waar de sleutels van uw schip zijn.
- Als het schip in het water blijft, opgaaf van datum waarop u de
werkzaamheden uitgevoerd wilt hebben.
Alle hierboven genoemde tarieven zijn incl. BTW en excl. reiskosten
Op alle leveringen van materialen en diensten zijn onze algemene aanneming,
verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

